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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο ωρομισθιακών θέσεων 

Καθαριστή / Καθαρίστριας στην κλίμακα Ε2 με μηνιαίες απολαβές €857 πλέον 10% για επίδομα 

ακανόνιστου ωραρίου.  Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με τις εγκυκλίους του 

Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης καταβάλλεται 13ος μισθός. 

 

Θα εργάζονται με ωράριο ακανόνιστο έναρξης λήξης διακεκομμένης εργασίας πάνω σε εξαήμερη 

βάση με μια εβδομάδα μετακινούμενης αργίας, σύνολο 38 ώρες τη βδομάδα. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

Κάτω από τις οδηγίες του Διευθυντή Σκηνής του Οργανισμού ή των εντεταλμένων από αυτόν. 

1. Φροντίζει για τον καθημερινό καθαρισμό (σκούπισμα, σφουγγάρισμα) των γραφείων, αποθηκών, 

διαδρόμων κτιρίου, αιθουσών δοκιμής, σκηνών, παρασκηνίων, φουαγιέ θεάτρων, ταμείων 

θεάτρων εργαστηρίων, ανελκυστήρων, κλιμακοστασίων, διαμερισμάτων και γενικά κάθε χώρο 

που διαχειρίζεται ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου. 

2. Καθαρίζει τα παράθυρα και τα τζάμια. 

3. Πλένει και καθαρίζει τα αποχωρητήρια, νιπτήρες, ντουζ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. 

4. Ξεσκονίζει και τακτοποιεί τα έπιπλα. 

5. Χρησιμοποιεί και χειρίζεται ηλεκτρική σκούπα ή άλλη κατάλληλη συσκευή για το καθάρισμα των 

χαλιών και των πατωμάτων. 

6. Καθαρίζει τους εξωτερικούς χώρους του Κτιρίου. 

7. Μεταφέρει και αδειάζει σε καθορισμένους χώρους τους καλάθους των αχρήστων. 

8. Φυλάσσει τα υλικά που απαιτούνται για τον καθαρισμό σε καθορισμένο χώρο. 

9. Είναι κάτοχος άδειας οδήγησης. 

10. Εκτελεί εργασία και εκτός της μόνιμης έδρας εργασίας της όταν αυτό απαιτείται. 

11. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα της ανατεθούν. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και αξιοπιστία. 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του ΘΟΚ stafilari.archive@thoc.org.cy, με αναγραφή στο θέμα            

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΟΚ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ». Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 

μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 2.00 μ.μ.  

 

 

Οι διορισμοί θα προσφερθούν με την προϋπόθεση ότι οι προσληφθέντες θα προσκομίσουν ιατρική 

βεβαίωση από τον προσωπικό τους ιατρό, που να πιστοποιεί ότι μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντα 

της θέσης. 

 

Για περαιτέρω διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με γραπτό μήνυμα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση stafilari.archive@thoc.org.cy 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ 
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